Zápis č. 33 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 26. 8. 2021
Bod 1 – Zahájení schůze
Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo svoláno v souladu s §91 odst.1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích a zahájeno starostou Davidem Drahošem. Pan starosta přivítal všechny přítomné
zastupitele.
Přítomno je 8 zastupitelů + Anna Adamcová (viz příloha zápisu č. 1). Starosta shledal
zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92 odst. 9 zákona o obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Čas zahájení zastupitelstva: 19:00 hod.
Starosta D. Drahoš: K včerejšímu dni 25.8.2021 bohužel rezignoval na mandát zastupitele a na
funkci místostarosty pan Ing. Pavel Mottl, který se stěhuje. Prvním náhradníkem za jejich
kandidátku je paní Anna Adamcová. Ta nyní musí složit slib člena zastupitelstva.

Bod 2 – Složení slibu nového člena zastupitelstva
Anna Adamcová: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.
Svůj slib stvrdila podpisem.

Bod 3 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: Navrhuji jako zapisovatele pana Adama Drahoše, ověřovatele zápisu paní
Annu Adamcovou a pana Ing. Josefa Málka.
Návrh usnesení č. 102/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu paní Annu Adamcovou a pana Ing. Josefa
Málka.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 102/2021 bylo schváleno.

Bod 4 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: Program máte před sebou. Navrhuji rozšíření programu o bod č. 8 Stavební
úpravy chodníků. Ostatní body se posunou.

Návrh usnesení č. 103/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu zasedání o bod č. 8 Stavební úpravy
chodníků. Ostatní body se posunou.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 103/2021 bylo schváleno.

Program:
1) Zahájení
2) Složení slibu nového člena zastupitelstva
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba místostarosty
6) Pronájem prostor v budově č.p. 45
7) Rozpočtové opatření č.7/2021
8) Stavební úpravy chodníků
9) Pozemky
10) Žádosti občanů
11) Informace z činnosti úřadu
12) Rozprava členů zastupitelstva
13) závěr

Návrh usnesení č. 104/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 104/2021 bylo schváleno.

Bod 5 – Volba místostarosty
Starosta D. Drahoš: dalším bodem je volba místostarosty místo pana Ing. Mottla.
MUDr. Wasserbauer: Do funkce místostarostky navrhuji paní Annu Adamcovou
Návrh usnesení č. 105/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice volí místostarostkou paní Annu Adamcovou.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení č. 105/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 106/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích v platném
znění stanoví odměnu za výkon funkce místostarostky jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 14 000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarostky.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 6 – Pronájem prostor v budově č.p. 45
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je pronájem prostor. Na minulém zasedání jsme rozhodli o
zveřejnění záměru. Ten byl řádně zveřejněn. Přišla jediná nabídka, tu nyní otevřu a přečtu.
Poté pan starosta přečetl nabídku na pronájem prostor, která byla od paní Anny Novotné,
bytem Věžnice 131 a byla v souladu se zveřejněným záměrem.
Návrh usnesení č. 107/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s nabídkou na pronájem prostor v budově č.p. 45 paní
Anny Novotné, bytem Věžnice 131. nabídka je přílohou zápisu č. 3
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 107/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 108/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o nájmu prostor v budově č.p. 45 s paní Annou
Novotnou, bytem Věžnice 131. viz příloha zápisu č. 4. Podpisem Smlouvy pověřuje starostu
obce
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 108/2021 bylo schváleno.

Bod 7 – Rozpočtové opatření č. 7/2021
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem je rozpočtové opatření 7/2021.
Návrh usnesení č. 109/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 viz příloha zápisu č. 5
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 109/2021 bylo schváleno.

Bod 8 – Stavební úpravy chodníků
Starosta D. Drahoš: Bodem č. 8 jsou stavební úpravy chodníků. Minulý pátek jsem měl jednání
s paní Tužinskou ohledně chodníků. Společně jsme připravily podklady, které musí
zastupitelstvo schválit před vypsáním veřejné zakázky. A dále musíme zvolit tříčlennou komisi
pro výběr dodavatele plus tři náhradníky.
Návrh usnesení č. 110/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Zadávací dokumentaci akce: Obec Věžnice – stavební
úpravy chodníků podél silnice III/3503. Viz příloha zápisu č. 6
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 110/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 111/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje návrh Smlouvy o dílo na akci: Obec Věžnice – stavební
úpravy chodníků podél silnice III/3503. Viz příloha zápisu č. 7
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 111/2021 bylo schváleno

Návrh usnesení č. 112/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice volí hodnotící komisi pro výběr dodavatele akce: Obec Věžnice –
stavební úpravy chodníků podél silnice III/3503 ve složení: Milan Chalupník, David Drahoš, Ing.
Josef Málek. Náhradníci: Adam Drahoš, Ing. Vítězslav Kunc a Ing. Antonín Kunc.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 112/2021 bylo schváleno

Bod 9 – Pozemky
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem jsou pozemky. Nejprve směna pozemků. Na minulém
zasedání jsme odsouhlasili zveřejnění záměru na směnu pozemků na návsi. Záměr jsem
zveřejnil a přišla jedna obálka. Tu nyní otevřu a přečtu.
Poté starosta přečetl nabídku od pana Jaroslava Kunce, bytem Věžnice 19. Nabídka byla
v souladu se zveřejněným záměrem.

Návrh usnesení č. 113/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 1215/1 ostatní plocha
o výměře cca 17 m2 a části pozemku 1298 ostatní plocha o výměře cca 6 m2 vše v k.ú. Horní
Věžnice s panem Jaroslavem Kuncem, bytem Věžnice 19. Rozdíl v metrech čtverečných bude
uhrazen za cenu 80 Kč/m2. Zaměření zajistí obec. Lhůtu na provedení směny pozemků
stanovuje do 30.6.2022. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 113/2021 bylo schváleno.

Starosta D. Drahoš: Další je pozemek parc. č. 876/1 v k.ú. Dolní Věžnice. Zveřejnění záměru
jsme schvalovali také na minulém zasedání. Záměr jsem zveřejnil a přišla jedna nabídka. Tu
nyní otevřu a přečtu.
Poté starosta otevřel obálku a přečetl nabídku od pana Romana Slaniny, bytem Štoky 323,
která byla v souladu se záměrem.

Návrh usnesení č. 114/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodej pozemku parc.č. 876/1 zahrada o výměře 64 m2
v k.ú. Dolní Věžnice panu Romanu Slaninovi, bytem Štoky 323, 582 53 Štoky za cenu 80 Kč/m2.
S tím, že prodej pozemku proběhne do 30.6.2022. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu
obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 114/2021 bylo schváleno.

Starosta D. Drahoš: Dále tu máme kupní smlouvu na pozemky u bývalé kovárny. Majitelé je
chtějí prodat jako stavební parcelu, ale protože přes pozemek vede obecní vodovod a hranice
vede těsně kolem stavení bývalé kovárny, domluvil jsem s nimi, že si část koupí obec za cenu
80 Kč/m2. Pozemky byly zaměřeny a nyní máme před sebou kupní smlouvu.
Návrh usnesení č. 115/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje kupní smlouvu na pozemky parc. č. 31/5 a 31/6 v k.ú.
Dolní Věžnice dle Geometrického plánu č. 346-92/2021 za cenu 80,-/m2. viz příloha zápisu č.
8. podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu obce.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 115/2021 bylo schváleno.

Bod 10 – Žádosti občanů
Starosta D. Drahoš: Dalším bodem jsou žádosti občanů. Máme žádost manželů Čumplových,
bytem Věžnice 99. Ti by rádi koupili pozemek 992/27, který těsně sousedí s jejich domem. Na
větší části mají oplocenou předzahrádku.
Milan Chalupník: Jak to tam je s přípojkou elektriky? Budeme muset od nich připojit kovárnu,
až se opraví. Teď je to na obecním, pak už nebude. Aby nám to umožnili.
Starosta D. Drahoš: To je pravda, ale to můžeme potom dát do usnesení, až budeme schvalovat
případný prodej. Já je na to upozorním.
Návrh usnesení č. 116/2021
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 992/27 ostatní plocha
o výměře 47 m2 v k.ú. Dolní Věžnice. Zveřejněním záměru pověřuje starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 116/2021 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Bod 11 – Informace z činnosti úřadu
Starosta David Drahoš informoval zastupitele o aktuální situaci v Základní škole, o dodělání
oprav schodiště, o plánovaném ředitelském volnu 7.9.2021. Dále o chystaných úpravách
prostranství před Klábenešovou kapličkou, o blížícím se zahájení prací na opravě krovu a
střechy bývalé kovárny. Ještě zastupitele informoval o podmínkách provozu kontejneru na
šaty Diakonií Broumov. Na závěr vyjádřil starosta lítost nad tím, že pan Mottl opustil
zastupitelstvo a ocenil jeho práci pro obec.

Bod 12 – Rozprava členů zastupitelstva
Zastupitelé dále hovořili o možnostech sběru starého ošacení a shodli se, že pokud by se mělo
za umístění kontejneru na šaty platit, tak by obec měla uzavřít smlouvu s Diakonií Broumov.

Bod 13 – Závěr
Ve 20:25 hodin starosta jednání ukončil a popřál zastupitelům hezký večer.

Ověřili:
Anna Adamcová ……..…………………………………

Ing. Josef Málek ………………………………………

starosta David Drahoš ……………………………………..

